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Desiree begon de r5oom vrr.;e
slag dames senioren en na een
mo"oie race tikte ze als tweede
aan, dus de eerste Punten zijn
binnen. Een hele tijd later was
de rkm masters aan de beurt'
Bij de senioren krijgt de eerste
,ó"m-ut 3oo Punten Per kilo-

meter en elke tijd dat je in sec'

van de nummer een af zit gaat er
in punten af. Daarbij moet je in

totaal 4o kilometer zwemmen'

Bii de masters telt de tijd en de
viíf snelste ti.iden van het seizoen
w'orden bii elkaar opgeteld' Het
werd een mooie wedstrijd en
met een tijd van rz. 44.23 Pakte
Desiree de eerste Plaats in de categorie zo+.

Voor de gezelligheid zwom ze

nog een estafette met drie zwemmers van een andere verenlglng
en daarna werd het echt tijd om

naar huis te gaan want de vol-

sende dag zaterdag rSjuni stond

ïriezenvéen oP dekalender' Als
eerste was de rkm masters aan
de beurt en deze verlieP goed
en met een tijd van r3.zz'79 was
de eerste Plaats binnen' Desiree
Àad eigenii;k iets sneller gewild,
maar voor het begin een moole
tiid. Als laatste stond de 3 km
vriie slae dames oP het Programo-md"t de voorsPellingen
-" ".thelemaal
goed waren van
niet

het weer gingen de dames en de
heren sarienvan start. Inhetbegin lag Desiree klem dus de koPËro"p-*rt *"g. maar eenmaal los
kon ze mooi met
["r*o**utgroep
mannen mee
de tweede
en dit leverde een mooie tweede
plaats oP bij de dames' Het eerite weekend zit eroP met moole

tiiden en Plaatsen twee keer

àËrste en twee keer tweede' Volgende week zal Desiree staren in

Vianen.

